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aan de leerlingen van het Vlier en 
hun ouders/verzorgers 
 
Betreft: update  
 
 
Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 
 
We leven in een rare tijd met veel onzekerheden. Het is nog onduidelijk hoe het met het 
Corona-virus verder zal verlopen en wat de verdere impact op ons onderwijs gaat zijn. Het is 
belangrijk dat de communicatie tussen school en haar leerlingen en hun ouders/verzorgers 
goed verloopt. Daarom zullen we iedere dag rond 12.00 een mail sturen, ook als er geen 
nieuwe ontwikkelingen zijn. 
Allereerst laten we weten dat alle geplande gesprekken met ouders en externen zijn vervallen, 
evenals alle ouderavonden en andere samenkomsten.  
 
De leerlingen zijn lesvrij, maar worden geacht thuis de studie-uren te maken die op school voor 
hen gepland waren. TE3 zal worden uitgesteld, er komt t.z.t. een nieuwe planning. 
 
We weten uit ervaring dat veel leerlingen een deel van hun boeken en schriften in hun kluisje 
bewaren. Degenen die het betreft kunnen hun studiemateriaal uitsluitend morgen, dinsdag 17 
maart, en uitsluitend volgens onderstaand schema komen ophalen. We vragen iedereen zich 
nadrukkelijk aan dit schema te houden, om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk 
leerlingen tegelijkertijd in de school zijn. Is de leerling ziek? Dan kan hij zich wellicht laten 
vervangen. 
 

Leerlingen mogen alleen op school komen voor het ophalen van hun boeken en schriften en 
mogen niet op school blijven hangen, ook niet op het plein voor de school. In de school en op 
het schoolterrein moeten leerlingen gepaste afstand tot elkaar bewaren. We vragen iedereen 
om het gebouw weer zo snel mogelijk te verlaten. We zullen daarop ook toezicht uitoefenen. 
De enige uitzondering maken we voor leerlingen die in de mediatheek boeken gereserveerd 
hebben voor de boekenlijst voor mondelinge toetsen. Zij kunnen de boeken bij de mediatheek 
afhalen en moeten daarna de school weer z.s.m. verlaten. 
Op dit moment bereidt de school zich voor op het geven van onderwijs op afstand. De 
itslearningpagina’s van de vakken zijn goed ingericht en zullen de komende dagen verder 
worden gevuld. Daarnaast zal via Teams, onderdeel van Office 365, videoconferencing mogelijk 
worden gemaakt en kunnen digitale lessen beschikbaar komen. Daar zal nog wel een aantal 
dagen mee gemoeid zijn, omdat dit platform nog moet worden ingericht en de docenten 
getraind moeten worden. Wanneer Teams beschikbaar komt, zal het normale rooster het 
uitgangspunt zijn. Docenten zullen uitsluitend via Itslearning, Teams en Outlook communiceren 
met leerlingen over de invulling van het lesprogramma. 
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De Stichting Carmelcollege zal via de VO-Raad, de koepelorganisatie van scholen in het 
voortgezet onderwijs, aandringen op het zo spoedig mogelijk bekend maken van aanvullende 
maatregelen door het Ministerie van OC&W.  Wellicht heeft de Coronacrisis gevolgen voor de 
planning van het centraal examen. Als er nieuws is, zullen we alle belanghebbenden zo snel 
mogelijk inlichten. 
Het is heel prettig dat leerlingen en hun ouders/verzorgers gehoor gegeven hebben aan onze 
oproep terughoudend te zijn met mailen en de school niet te bellen.  
Iedereen mag erop vertrouwen dat de dagelijkse updates de meeste vragen zullen 
beantwoorden. Hopelijk zal de komende dagen steeds meer duidelijk worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
A. Jansen, 
directeur Het Vlier 
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Dinsdag 17 maart 2020       

9.00 - 9.20 6Va  5Ha 5Va 

9.20 - 9.40 4Vf     

9.40 - 10.00 6vb 5Hb 5Vb 

10.00 - 10.20 4Vg     

10.20 - 10.40 6Vc 5Hc 5Vc 

10.40 - 11.00 4Vh     

11.00 - 11.20 6Vd 5Hd 5Vd 

11.20 - 11.40 4Hi     

11.40 - 12.00  6Ve 5He 5Ve 

12.00 - 12.20 4Hj     

12.20 - 12.40 6Vf 5Hf 5Vf 

12.40 - 13.00 4Hk     

13.00 - 13.20 5Hg 5Vg 4Ha 

13.20 - 13.40 4Hl     

13.40 - 14.00 5Hi 5Vh 4Hb 

14.00 - 14.20 4Hm     

14.20 - 14.40 5Hj 4Va 4Hc 

14.40 - 15.00 4Hn     

15.00 - 15.20 5Hk 4Vb 4Hd 

15.20 - 15.40 4Hp     

15.40 - 16.00 5Hl 4Vc 4He 

16.00 - 16.20 5Hm     

16.20 - 16.40 5Hn 4Vd 4Hf 

16.40 - 17.00 4Ve 4Hg   
 


